СЛУЖБА “ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ”

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ – 2022 г.
Въведение:
Годишният план се разработва на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Наредба за
планирането на социалните услуги. Той е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в
отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Приоритети:
•
•
•
•
•

Подобряване условията на живот и повишаване качеството на предоставените услуги за деца и възрастни.
Предоставяне на социални услуги, помощ и подкрепа на нуждаещите се в тяхната обичайна среда.
Ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи.
Подобряване на достъпа до социални услуги за всички нуждаещи се деца, семейства и възрастни, и предотвратяване
на рисковете за социално изключване.
Социалните услуги се предоставят при зачитане на човешкото достойнство, личния живот и основните човешки права
на потребителите при равнопоставеност на отделните целеви групи.
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ПЛАНИРАНЕ В ГОДИШНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ
ФИНАНСИРАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.
1. Социални услуги, които се предоставят на територията на общината и за които вече е осигурено финансиране от
държавния бюджет.
На територията на община Банско са разкрити и функционират различни социални услуги, предоставяни в общността, в
това число и от резидентен тип, насочени към деца и семейства, възрастни хора, възрастни хора с увреждания, деца и лица с
увреждания.
Данните и информацията за действащите социални услуги са отразени в Таблица №1 – „Налични социални услуги в
Община Банско”.
Таблица 1
Вид социална
услуга

Дневен център за
деца и младежи с
увреждания

Целеви групи

Деца и
младежи с
увреждания
от 3 до 29 г.

Място на
предоставяне

Капацитет
към
момента

Заетост
към
момента

Фокус и основни дейности

Персонал

гр. Банско,
ул. „Драма" №1

20

20

- Работа със семейство и близки;
- Организация и дейности за
свободното време;
- Защита правата на потребителя
на социалната услуга;
- Съдействие за задоволяване на
ежедневните потребности;
- Съдействие за осигуряване на
медицински грижи;
- Съдействие пред институции,
имащи отношение към
благополучието на потребителите
на социалната услуга;
- Задоволяване на потребностите
от социални контакти;

Управител - 1;
Детегледач - 1;
Медицинска
сестра - 1;
Логопед - 1/2;
Специален
педагог - 1;
Социален
педагог - 1;
Психолог - 1;
Хигиенист -1;
Рехабилитатор 1/2.
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Дневен център за
пълнолетни лица
с увреждания –
седмична грижа

Лица с
увреждания
със седмична
грижа

гр. Банско,
ул. „Драма "
№1

20

17

- Съдействие и подкрепа при
изграждането на социално-битови
умения и трудови навици;
- Съдействие за включване в
обучителни програми, насочени
към развиване на умения за
водене на независим и
самостоятелен живот, доколкото е
възможно;
- Работа с мултидисциплинарен
екип.
- Денонощна грижа и подкрепа;
- Работа със семейство и близки;
- Организация и дейности за
свободното време;
- Защита правата на потребителя
на социалната услуга;
- Съдействие за задоволяване на
ежедневните потребности;
- Съдействие за осигуряване на
медицински грижи;
- Съдействие пред институции,
имащи отношение към
благополучието на потребителите
на социалната услуга;
- Задоволяване на потребностите
от социални контакти;
- Съдействие и подкрепа при
изграждането на социално-битови
умения и трудови навици;
- Съдействие за включване в
обучителни програми, насочени
към развиване на умения за
водене на независим и

Медицинска
сестра - 2;
Социален
работник - 2;
Възпитател - 1;
Санитар - 1;
Хигиенист - 2;
Трудотерапевт1;
Шофьор - 1;
Служител ЧР - 1;
Психолог-1.
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самостоятелен живот, доколкото е
възможно;
- Създаване на умения за
предпрофесионална подготовка;
- Съдействие за осигуряване на
трудова заетост;
- Работа с мултидисциплинарен
екип.
Дневен център за
пълнолетни лица
с увреждания

Лица с
увреждания

гр. Банско,
ул. „Цар
Симеон"
№ 54

20

20

- Организация и дейности за
свободното време;
- Задоволяване на потребностите
от социални контакти;
- Съдействие за задоволяване на
ежедневните потребности;
- Съдействие за осигуряване на
медицински грижи.

Център за
социална
рехабилитация и
интеграция

Деца и лица с
различни
видове
увреждания,
емоционално
поведенчески
проблеми,
девиантно
поведение,
нарушение в
развитието;
Деца и лица с
временни
травми и

гр. Банско,
ул. „Радон
Тодев” № 14

30

30

- Социална работа;
- Информационно-консултантска
дейност;
- Психологическа помощ;
- Рехабилитационна дейност;
- Педагогическо-възпитателна
дейност;
-Логопедична дейност;
-Трудотерапия.

Управител - 1;
Социален
работник - 1;
Счетоводител -1;
Психолог - 1;
Медицинска
сестра - 1;
Трудотерапевт1;
Хигиенист - 1;
Масажист - 1.
Управител - 1;
Логопед - 1/2;
Психолог - 1;
Трудотерапевт2;
Рехабилитатор 1;
Шофьор - 1;
Мед.сестра - 1;
Социален
работник - 1;
Хигиенист - 1/2.
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трайни
увреждания
„Защитено
жилище за лица с
умствена
изостаналост – 1“

Лица с
умствена
изостаналост

„Защитено
жилище за лица с
умствена
изостаналост – 2“

Лица с
умствена
изостаналост

„Защитено
жилище за лица с
умствена
изостаналост – 3“

Лица с
умствена
изостаналост

„Защитено
жилище за лица с
умствена
изостаналост – 4“
Център за
настаняване от

гр. Банско,
ул. „Св.
Климент
Охридски”
№ 27

7

6

8

8

гр. Банско,
ул. „Радон
Тодев” № 14

8

8

-Съдействие за пълноценен и
относително самостоятелен начин
на живот;
-Среда, близка до семейната, с
възможност за подкрепа и изява.

Лица с
умствена
изостаналост

гр. Банско,
ул. „Радон
Тодев” № 14

8

8

-Съдействие за пълноценен и
относително самостоятелен начин
на живот;
-Среда, близка до семейната, с
възможност за подкрепа и изява.

Лица с
деменция

с. Места,
община Банско

15

6

-Съдействие за задоволяване на
основните жизнени потребности

гр. Банско,
ул.
„Св.Климент
Охридски” №
27

-Съдействие за задоволяване на
ежедневни потребности;
-Потребност от социален контакт
и интеграция;
-Осигуряване на среда близка до
семейната, водене на пълноценен
начин на живот.

Управител - 1;
Социален
работник - 1;
Трудотерапевт 1;
Възпитател – 1.

-Съдействие за задоволяване на
ежедневни потребности;
-Потребност от социален контакт
и интеграция;
-Осигуряване на среда, близка до
семейната, водене на пълноценен
начин на живот.

Социален
работник - 2;
Трудотерапевт 1;
Специалист
трудотерапевтична дейност –
1;
Възпитател – 1.
Социален
работник - 1;
Трудотерапевт 3.
Управител - 1;
Възпитател - 1;
Социален
работник - 1;
Трудотерапевт 3.
Управител - 1;
Социален
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семеен тип за
пълнолетни лица
с деменция

Асистентска
подкрепа – по
ЗСУ

Дневен център за
стари хора

на лицата, чрез подходящи грижи
и осигуряване условия за тяхното
надграждане;
-Равнопоставено участие в живота
на местната общност;
-Предоставяне правото на избор
на клиентите, оказване съдействие
за поддържане на връзка с близки
и роднини.
Лица в
надтрудоспособна възраст
в
невъзможност
за
самообслужване;
Деца и
пълнолетни
лица с трайни
увреждания с
определена
чужда помощ,
които не
ползват друг
вид помощ в
домашна
среда.

гр. Банско,
ул. „Радон
Тодев”
№ 14

29

29

-Самообслужване;
-Движение и предвижване;
-Изпълнение на ежедневни
домакински дейности;
-Комуникация.

Стари хора

с. Места,
община Банско

20

20

-Предоставя се комплекс от
социални услуги, които са
съобразени с индивидуалните

работник/трудотерапевт - 1;
Медицински
сестри - 4 + 1 бр.
старша
медицинска
сестра;
Санитари - 6;
Работникподдръжка – 1.
Асистенти - 10.

Хигиенист - 2.
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потребности на потребителите;
-Дейностите се осъществяват в
уютна и приятна обстановка.
Организираните занимания по
интереси биват подходящи за
хората от третата възраст.

Дневен център за
стари хора

Стари хора

с. Филипово,
община Банско

10

10

-Развиват се дейности, насочени
към подобряване на социалната и
физическа активност на лицата;
-Задоволяват се ежедневните и
здравни потребности, както и на
потребностите от организацията
на свободното и лично време.

Управител – 1.

Дневен център за
стари хора

Стари хора

гр. Добринище,
ул. „Търговска"
№ 16

10

10

-Развиват се дейности, насочени
към подобряване на социалната и
физическа активност на лицата;
-Задоволяват се ежедневните и
здравни потребности, както и на
потребностите от организацията
на свободното и лично време.

Управител -1.

Механизъм
„Лична помощ‘’
по Закона за
личната помощ

1. Човек с
трайно
увреждане с
установени
вид и степен
на увреждане
или степен на

гр. Банско,
пл. „Никола
Вапцаров”
№1

---

71

-Механизъм за овластяване и Лични
независим начин на живот на асистенти - 74.
хората с увреждания.
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трайно
намалена
работоспособ
ност с
определена
чужда помощ.
2. Дете с 90 и
над 90 на сто
вид и степен
на увреждане
или степен на
трайно
намалена
работоспособност без
определена
чужда помощ.
2. Мотивирано предложение за намаляване или увеличаване броя на потребителите:
• Предвижда се увеличаване броя на потребителите в социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

Мотивация:
Голям брой лица в невъзможност за самообслужване в домашна среда на територията на община Банско.
В регистъра на чакащи броят на кандидатите за потребители е многократно по-голям от сегашните утвърдени бройки.
Предвижда се увеличаване броя на потребителите от 29 лица на 85 лица.
• Във всички други социални услуги, посочени в таблица № 1, за 2022 година не се предвижда намаляване или
увеличаване броя на потребителите/капацитет/.
•
•

3. Нови социални услуги, които се планират да бъдат създадени в рамките на календарната година, брой на техните
потребители и размер на необходимите средства от държавния бюджет за финансирането им:
• Не се планира създаване на нови социални услуги.
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4. Социални услуги , чието предоставяне се планира да бъде прекратено и/или преструктурирано в рамките на
календарната година:
• Не се планира прекратяване на съществуващите към момента социални услуги на територията на общината.
5. Начин, по който общината осигурява и/или планира да осигури предоставянето на социалните услуги:
• Финансовата издръжка на всички налични социални услуги – държавно-делегирана дейност, се финансират по Единен
разходен стандарт.
6. Информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейностите по предоставянето на социалните и
интегрирани здравно-социални услуги:
• Персоналът на социалните услуги е съобразен с Методиката за определяне длъжностите на персонала в
специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена през 2012г. Не се планира увеличаване или
намаляване броя на потребителите на социалните услуги. По препоръчителните коефициенти, длъжностите за
изпълнение на стандарти и критерии за персонал в социалните услуги, остават същите. Информация относно броя на
служителите за извършване на дейностите по предоставяне на социалните услуги е приложена в Таблица № 1.
• С оглед планирането за увеличаване броя на потребителите в социалната услуга „ Асистентска подкрепа”, се
прогнозира увеличаване и на персонала – броя на социалните асистенти и служители.

ПЛАНИРАНЕ В ГОДИШНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.
1. БРОЙ, ВИД, КАПАЦИТЕТ, БРОЙ ЛИЦА, ЗА КОИТО Е ОСИГУРЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО.
Данните и информацията за действащите социални услуги са отразени в Таблица № 2 - „Налични социални услуги в
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Община Банско”.
Таблица 2
Вид услуга
социална
услуга
Домашен
социален
патронаж

Целеви групи

Място на
предоставяне

Лица в
гр. Банско
пенсионна
и гр.
възраст, с
Добринище
намалена
работоспособност - 50 и над
50%, ветерани от
войната.

Клуб на
Лица в
пенсионера надтрудоспособна възраст с/ и
без увреждания.

гр. Банско

Клуб на
Лица в
пенсионера надтрудоспособна възраст с /и
без увреждания.

гр.
Добринище

Капацитет
към
момента

Заетост
към
момента

Над 120

99

Фокус и основни дейности

Персонал

- Приготвяне и доставка на
храна до домовете;
- Битови услуги;
- Социално консултиране.

Управител –
1;
Главен готвач
– 1;
Готвач - 4;
Работник
кухня - 1;
Разносвач
храна - 3;
Домакин - 1;
Касиер/счетоводител - 1;
Шофьор - 3.
- Посещаващите клуба, могат да Хигиенист ползват услугите на
1;
медицинска сестра,
Обслужващ
рехабилитатор и да получат
бюфет - 2.
социално консултиране;
- Приятно организиране на
свободното време.
- Развиват се дейности,
Обслужващ
насочени към подобряване на
бюфет - 1.
социалната и физическа
активност на лицата;
- Задоволяват се ежедневните и
здравни потребности, както и
10

Клуб на
Лица в
пенсионера надтрудоспособна възраст с /и
без увреждания.

с.
Филипово,
община
Банско

Клуб на
Лица в
пенсионера надтрудоспособна възраст с и /
без увреждания-

с. Кремен,
община
Банско

Клуб на
Лица в
пенсионера надтрудоспособна възраст с и /
без увреждания.

с. Обидим,
община
Банско

Клуб на
Лица в
пенсионера надтрудоспособна възраст с/и
без увреждания.

с. Осеново,
община
Банско

на потребностите от
организацията на свободното и
лично време.
-Развиват се дейности, насочени
към подобряване на социалната
и физическа активност на
лицата;
-Задоволяват се ежедневните и
здравни потребности, както и
на потребностите от
организацията на свободното и
лично време.
-Развиват се дейности, насочени
към подобряване на социалната
и физическа активност на
лицата;
-Задоволяват се ежедневните и
здравни потребности, както и
на потребностите от
организацията на свободното и
лично време.
-Развиват се дейности, насочени
към подобряване на социалната
и физическа активност на
лицата;
-Задоволяват се ежедневните и
здравни потребности, както и
на потребностите от
организацията на свободното и
лично време.
-Развиват се дейности, насочени
към подобряване на социалната
и физическа активност на
лицата;

Обслужващ
бюфет - 1.

Обслужващ
бюфет - 1.

Обслужващ
бюфет - 1.

Обслужващ
бюфет - 1.
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Клуб на
Лица в
пенсионера надтрудоспособна възраст с/ и
без увреждания.

с. Гостун,
община
Банско

Клуб на
Лица в
пенсионера надтрудоспособна възраст с/ и
без увреждания.

с. Места,
община
Банско

-Задоволяват се ежедневните и
здравни потребности, както и
на потребностите от
организацията на свободното и
лично време.
-Развиват се дейности, насочени
към подобряване на социалната
и физическа активност на
лицата;
-Задоволяват се ежедневните и
здравни потребности, както и
на потребностите от
организацията на свободното и
лично време.
-Развиват се дейности, насочени
към подобряване на социалната
и физическа активност на
лицата;
-Задоволяват се ежедневните и
здравни потребности, както и
на потребностите от
организацията на свободното и
лично време.

Обслужващ
бюфет - 1.

Обслужващ
бюфет - 1.

2. ПЛАНИРАНО НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
• Във всички социални услуги, посочени в таблица № 2, за 2022 година не се предвижда намаляване или
увеличаване броя на потребителите/капацитет/.
3. Нови социални услуги, които се планират да бъдат създадени в рамките на календарната година, брой на техните
потребители и размер на необходимите средства от общинския бюджет за финансирането им:
• Не се планира създаването на нови социални услуги в рамките на календарната година.
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4. Начин, по който общината осигурява и/или планира да осигури предоставянето на социалните услуги:
• Бюджет, одобрен от Общински съвет – Банско.
5.

Информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейности по предоставяне на социални услуги,
финансирани от общински бюджет:
• Не се планира увеличаване или намаляване на щатните бройки.
• Щатните бройки се определят от нуждите на услугата и се одобряват от кмета на общината.

ИВАН КАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО
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